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A czigányok elleni nyomozásról. 

Irtn' 11.-. Say!! Sálldol" kir. tón(.nyszéki bir6. 

I. 
Elhangzott n czigányok Ji.ltal véghez\'itt dánoei rabló. 

gyilkossági bünügyben az itélet ; a (öbünöaök közül há
rom életfogytig tartó fegybnzra, II másik három 15-15 
évi fegyházra itéltetett ; azért nem egyformán, mert ez 
utóbbi három n cselekmény elkövetése idején bebizo
nyithntólag még nem töltötte be életének :!O-ik évet 8 
II Bth. Si. §-a, szerint : .a ki a bűntett elkövetéaének 
idején életkorának huszndik évet még nem haladta tul: 
halalra vagy elelfogytig tartó fegyházra nem itélhető .• 
Az elöbbi háromra vonatkozólag pedig [lzert nem alkal
maztatott o haltilbliotetéB, mert - eltekintve a bizo
nyitás onyagától nem lebetett megállapita.ni, hogy 
egyik vagy mó.sik vitdlott milyen tevékenységet fejtett 
ki a gyilkosság körül s nem volt reá megnyugtató adat, 
hogy nem éppen azok voltak-e gonoszabbnk a kik élet
koruk miatt nem voltak balIUra itélhetők. 

Ez a részleteiben tnuuJsÁgos biinpe.r alkalmat ad ne
kem arrn, bogy az ebben felmerül tek s az ennek elbi
ráló.sához szükséges tnnulmÁnyozlÍsok alapjlin szóljak 
valamit a czigá.nyokrÓl es a czigányok elleni nyomo
z8.sról. 

lyct most a. legtöbben a • törvényeD ki,-ij} álló nép
nek, szeretnének nyilvánítani s úgy banni velök, mint 
a dúvadakkal. 

Pedig nincs igazuk, mert azt mondtn ugyan Luterna, 
hogy: 'ott lakom, il hol a nyul; bát én tudom. hol 
lakom ?, DalB, hogy: 'az ég alatt, az útfélen szü-
lettem . , Csoroszlya, bogy: lott fi bid mellett szü-
lettem II. - l�afaeJ Pipi János tODU. hogy: -nem tudom , 
hol születtem, mert még ukkor szabad világ volt.. _ 

az öreg Farkas Mari tann mondta Mundrál·ól. hogy: 
-azért hányódott ej, mert nem volt hova lehajtani 
fejét, mert a czigánygyermeknek a föld a bölcsője, ég 
a takarója._ ;  - azt meg magunk tudjuk, hogy ll. czigtl.ny 
sem az erdőszelen, sem a {alu végén nem tanyázhat 
hosszabb ideig, más helyen még kevésbe: még sem 
lebe l és Dem szabad úgy tarta.n i, hogya czigtiny kivül 
áll ll. törvényen, mert a törvény csak cillben·öl szól s 
tildtte egyenlö minden ember: akár czigány, akar ma

gyar, nkár tót, akar román, nkltr német. akár szerb, 
akár horvát, vagy bármilyen más nemzetiséghez vagy 
népfnjhoz tartozzék is az. 

Jaj volna annak az igazságnnk. ft mely külön mér
tékkel werne a !ebtJrnek és II fekotének, az eSJik "fagy 
másik nep(ojhoz, nemzetiséghez vltgy valliisfelekezethez 
tn.rtozónah! Az igazság osak egyféle lehet, ba iga.zság 
nkM lenni. Az igaZStlgoB törvény csa.k embereket véd 
és csnk az embprek bünét bünteti. És a czigaoy ia 
embt'r, vadabb tuhio. mint a többi. De hát nem vereug
zóbh·e a megsebzett. az üldözött ,'adAllat is és nem 
ldttnnli e mllr me,:!;szeliditett mdnkat? . . .  

És a czigAllyok mar nagy számuk miatt is megérdem
lik, hogy megszeliditsek őket. 

Az 1893. óvi január 3t·ikén 1\ mi egész országunk
ban czigány· népszlÍ.mlt\bia. volt es pedig olyan nagy 
óvatoss llggal, hogy ki ne lehessen j litszani a rendelke. 
zéf'll. Azon fi napon teljeseD belyhoz kötött volt ll. ozi
gtiny. nem volt nekI szabad kimozrlulni onnon 8zigoru 
eJltmörzfs mellett. igy törtónt meg az összeírás minden
kire ott, II hol az a na.p taltilts. 

Tudom én azt nagyon jól, hogy fL cseDdőrök nagyon 
jól ismerik a ozigányokat. Eleget bajlóduak velök. Azt 
is tudom, hogy a csendórök között van olyan is _ 

tnlt\n nem egy - fi ki vnlósRgos tnnulmliDY tn.rgyliva 
tette a czigány okat, megtanultn azoknak llyelvét. S2l0-
káBait, fi ki tebtH Dagyon is értékes felvilágositli.sokat 

adhntna a snja! megfi gyeléséből akkor, midőn" napi

rendre kariH H. czigtí.nyligy rcndezt'se, nem úgy ugyan, 

n. hogy a kis Jutien tanu varja és mondta, mikor azt 

kérdeztél, tőle, hogy nem {él-e a ezignnyok tól ? �Én 

mar nem félek, w�rt nzol;:at {t. i. a vlidlottn.kat) elitélik 

li nem fogait többé fL kezükbe kerülni; az ignzR"G.tó ur 

és őrmester nr pedig Ilzt mondtÁk, hogy :.!O év mulya 

mnr nem lesznek czigányoli, w('rt a.ddig mind elpusz

titják őket. " 
N�m ilyen mc"tdu rondozcHool gondolom ón, hogy ft. 

czign.llyoltnt ism(\l·ö cHI;Uldurölt tapasztaln til sokBt óme, 

bnnolU Rk ltor, midőn tönóny t's tÖl"\'énycs rendeit'I 

akllrjll sZllbtilyozni �lln(\k a félvad nepnek íiW,o"eit, fl. m('-

III�romféle czigll-nyt külónbözte!tek meg, a szerint, a 
mm! 1i.I1a.nclónll le volt telepecIve, "IlR'" huzamosabb 
ideig tllr!ózkodott valahol, vagy nem volt sem állllUcl6, 
sem ideiglenes lakóhelye, hanem vóndorolt faluról
{alnrB, mint sátoros c21i.&l:iluy. 

Villamo. Ó. GlS.et:6ro borODllOlott gyár 
ml ,.dlhIMII, mini REMENYI MIKnL Y, 
J'" ",hl IH' "I I" I I 
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A ez � ... DJok ..J ze F ama 'folt �74.�fl'(l. melyIJol az 

UandC3.D le I(;-pt:d(·ttt'� szama :!43,t3:!. 'l hczamolOl:lu
haD eg' be y n ta tózkodúke :!O,40fj, a l'áDclor('zi�&n)Tokt: 

"'{/Jb vOll 
J T"l8g"nbb 6zamDllil ".Jltak �agy·Kukullo megytbt-Q 

J.J.IJ' s atalabaD (Jpdig Erdelyben. a mit oDnak lebet 

tuJ.:. .. d'JoÍwnt. holO" 8 czigaD)'ok Romsoiabol a hol 

az o '"'e:, I'>urop:u or"zag:ok kozt aránylag legtöbb CZI

ga.n,\" \ n ,jz. Jn1öttek hazankba (a mibol tredt a 

l"Hndorczi�8nyolmak olahrzigány . elnevezesel. :\IoBt is 
legjClblrao fzpretnck lakni tI' járni ti. romaDok által la

kott vidf!kehn s lE'ginkatJb <;z"retik és megtanuljak ezek
Dd: a nyeln:\, mig a tOlOk között alig btrtózkodnak. 

A andorrzjgáoyok legtöbbet járnak a Tisza-'\(aros 
uÖQenek keleti reBl.E'D , Ide f:!zámitTa Hunyad- E'� Bihar
mqcre egy r Sltt IS. É.'1 e-zen a �jdéken Kra.c;Bó-Ször�ny
meg:. eben �dnDak 1E'gnagyobb "zamma! a czif;.tanyok, 

Az OBSUI'; cligányesgnu tóbb mint fl!I"r4sz(1 fll&m 

be "'eli l"Zlgany ny�lvet, pí:'dig közuttük a czigány 

n .. Iv ero� 'otelfk 8 8c,kszor ezt használják tolvaj nyelv 

gyansnt 18. _ � agyon k(,nnyen tanulnak idegt'n nyelvet 

B hamar t!lfOgBdják 88JlitjnkuJ azoknak nyelv�t, a kikkel 
ulDtkezflFk. A masr&r n,'elnt anyaD�'el-i'QknE'k valló 

cllganyoE "zama legnagyoLb (10l7.�OI, azutan jönnek 

"CIJgany ;;::!,4ú.j. roman 67ot-G t.ót (��.S57" .. zerb 
�)o.'j1J, n�mt't �39'jl, rutb�n (:!O(j"il, bon'at {:iQfj) es 

eg}'t:b 'H�I 8nyanyelfÜek. És az ÖtlSZf:'S czigányöagnak 
majdnem ffolt tud mag}'arnl s viszont a román nyel\ ü 
CZI& DyOM: legtJagyoLL rc8'Ze nem tud ("llganyul. 

YalJas tek nkt. n hB Qgyan Jebe-t il (J �alláBról 
a cZlganyok jtcnot 8 czigan) rendeFl'!n a falu vallá-

eat nHezi magáenak, a nelkul azonba n, hogy -ralami 
60kat t<Jujdr.ek a .allá�i czeremóniákkal A m�gkeresz
tKlt ctl nt-m igen törodnek, �ppen ugy, mint az �őkett:B' 
ifi Kolompar 'fati mondja , hogy az. unokáját Jutinát 

egy IDf:lIlYf:lT Il��ony hrhztelt� UII"g_, P..a.faf:1 Pipi 
Ja.nO& pedig, hf)f!V akkor ml':g 'Volt czigany pap JábZ' 
f�nrnarun, az hre!ztelt meg .• Tlola azt állítja, hogy: 
.a �t"DdE-Ttk I!;:eresztelt k meg - eJkHe.<;.ztelnü azok 
m!) t LL' 

lhndazonilltal a lete .... pedett czigán�·ok kozw rfjmai 
kat.boliktw-,lnak, a nndorczjgányok kozül gorog kele
t wek ID(JndJák magukat kgt.óLLen, ILlU tan jönnek a 
gort.,g k.atbOl...::U80t, rEformátusok, enn�eliku�fJk, 8 nn
W III tánusot iii, A ma.g)ar anyanyeJvfi I'zig»nyok 
maJ�e-m ku.ár � r formatusok, roma! katboJikuF'ok � 
un UIOk., a roman &Dj&nyeh'uek gorog xeh:t lE:k eB 

r '=' 'W)!.u::D..IO� a Qtmd es tvt BDya.nyeJruÜ Han-
ilkniok. 
A c... gao 11. l kOlUtat.áú.t JJ(>tJ, ad liUapit.lJtta 

Ultg • oep &&rIlWu. b'Jg)' a I. es U· tv k{J�{Jtt lr�'Vó 
ko1a1.c� gyerm�hk közt.:.. 41) ()f(l J."Ytrmtk nem járt 

!!ba.. 

.1 1f'(Jjo1Jf) 6rfil .. , 
ertLolhhbb �k urrl;; ... ..-..-:,b-'DO k zIJII'ru.J:, rf. d"111J';tj. '"rf> tO h1 J6l&Ui rn kaplatGk 

A cZlganJ'ok kontroJ, nevl.:rdl, csuIlidJ úlllLpotáról �I! 
foglaJkozá."arQI a nyomoza" kerduucm. fi következő köz. 
lem':Dy

'
ekbeo I('sz 9Zo. 

Elővigyázat a foglyok kisérésénél és 

őrizetenél. 

lrta' "'vII 4 Imn c IIwJörCohadlllllP 

Az utóbbi ldóuen iS1Dl<t IttU l!loforduJt, hrJg')' a nyo
mozo Jarőr(jk altal nagy fáradliág utan feldclltett f�. Je· 
tartoztatott tettes, egy·egy óvatlun alkalma'i pillanatot 
felhatlznalva, 11 Járőrtol meg'izokott li ft bOSRZ:-I.S, olykor 
emberfeletti j'l'őveI es kitartásAal rolytatQtt nyomozáa 
ererlmf:nyf:t egy l:sapáEsul ml'ghiuaitotta. 

Ez inrlitott arra, hog.V" (' J!.I·rdt.�f!"el bt:batohLan fog. 
lalkozzaw. 

Hal!) f' targyban aZ oh'a,.ó crrJckIŐdf.sét felkE:'itsem, 
"züksegelin('k látuk nehány ily cl'l'!tet emlt'kezetbl:: hozni, 

Egy YeRzelyeb betöró hos'i1.U lH1Jsza utan végre a 
csendórök kezl:re került, kik az elkövetett lopások ki· 
deritése v�gc�t hosszabb körutra Indultak. A Jurórvezetö 
egy lüválr, eB f�rdemrJ.u/oj altiszt \'olt, kl az elkövt!tett 
búnc'self.·km�oyek egesz borozatának kidf'ritésenl dic!:lC:
kedbl'tett, A nyomozás már· mar befej(-úfH:hez kőzel 
állott 8 már csnpán néhány lopott tárgy bovarejtE!!Se tS 
feJkE-r<.-sfbéről volt szó. A fogoly ez alkalommal a jár
őrnek azt a mer-ét adta eJő, hogy li lopott tárgyak az 
egyik errlrjL�n vannak elri'jtve, 'bután a jár6rnek 
mindezideig nem volt oka a fogoly "zaváblln kételkedni , 
el is indult II külö nben dég dombo8 és bozótos erdöbe. 
Az erdőbe f:rve a fogoly hasmenfaról panabzkodott, 
mire a járőr a bilincseit levette kezúól. Csak ezt várta 
a fogoly 8 egy Ilozót mögé huzúdva termé!izeti bí!uk· 
,,(-géuek "tgz�ö",t 8zinIelt� !; cgyf-zern' \'il!ámgyon,ao 
kenht oldott 8 mire a jaróc meglt'peteseböl felocBudott, 
a fogolynak már be hire, lOe hamvR. nem voJt 

Hiáha löt'öldüzött a járór �zután, li fogoly bl:gyen
vöJgyon túl, II markába nevetett. 

Egy má.ik alkalommal a. jiu-ór egy harmadBzori f;ZŐ
k�s�ct körözött czig8ny katonaszökevenyt fogott f'l 8 
k1P.f:ort be az örHe. 

rtkőzben 1)(-8öktedv�n egy községi biróhoz tért be a 
kiaüt:t, hol oémi pihené .. \'�jlett su·relf:'két ef> fegyH'r' 
zet�t ifi h,tette .. nyugodtan iJ{lqZr:JRE-tt.-tt a k(jzioiégi bir6· 
,,"al. Idököl.l,eo t-eljesen he�otkt('df'tt; li raV3"Z katJJDa· 
tizókevt-ny tfmk <.-rre várt. Terml'!6zf'ti bzükge,gen<.-k n�g· 
zür: vi-gett bikérezkedett It 6zoháb6J 8 a jár6rvudő 11 
má;j,odcliendört-\'el ki IR eDgedt�. 

�rondani fjfom keJI, Log)' a ta}J8.I;ztalatJan mlÍFod
c�(·�dör '.Jl(·g/!J��('df:tt azzal, bogy ciiak oldalfef(y'i'Cr�'H1 
k18�rte .11.1 a bdlJlcHf:le-tlt'n foglyot. Alig (:rt.ek ki a ko· 
roml!oh· t Uthu.rcf!.. ft fogfJly futa.!ioak uedt, ft mu."od· 
cstorJor utana, azonban hiá!/& üldözt� ót tüskön.!)()kroD, 
vizen hrtllztul. elfogni lol:bogy Aem tudta. A fogol�' f'gy 
utha.e�i) folYhn 8tllf;Z�a. .6z�pen f'hoenekuJt, mig az u I JOli 
ugrott r�81'Drlor c81tkoem u l"izl,e fuit. 

Lgy aIkalomwli1 p .. dig il (aluhflllt·k t"I(Y HI"zedtlruell 
tolvaJ l rogbtk el II kisért4.'k In' az örBrl':!. Az Ön-ŐD {'101Ik 
az i;rH�ar8n(,lIfHJk volt Lon. ki B foglyot ft nyilt fus' 
k
,
amrllha

, 
IJl'lp-lte II a lIamraHJtoLa f:gy a kozI'eg dóJ

JurÓts8,tltóJ klkuldott polgaTi (oI(JffJt ül tf:tett Je. A fogoly 
bf tf:gneb: lÍ'tt'h'�n m8;!át folytolJo�an jaJH"zfhlt 8 UU� 
JlalmM Ium' • mr g io� IM, 't fl)lt� 'fe':;l ,rlp). lJJf!-'1 

,. rlr Irorh 'o If>l"ö ,r pl,nn, n )11, D. hogy ID(jII; ZI 

BRAUSWETTER JANOS 
m6Grl 

-- J.,"tAook r; kUg'Men. 
JótlllláA mellett. __ lu .... "'}'en J 
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h�A Unpollinal rO�T:l ki van zana. A foglyu� 
onó {'gyt-D mt-gs7.lJmjuzH1D, vizel ment inni a kony 
lll�.bn • •  tt' onnan ulíg n�bány pefez mulya "i8�Zu.tt:rve 
Rlmt>lko,lra. t·.,z]e)ft, hogy ft holthetegntk lat�zott fogoly
uak ... e lJirt>, gC halD\"U. 

Ime e Dt'hAoy Jll!llillhol Hl latbatjuk, bugy mt'kkora 
mutasz' �t kOHtuuk d, mirloD l fogh'okLllD J'JhiRZl mü
le" ml-gblz\I\ a liUtetes t!� (l'hétkoul 8Zlik�l gt clö\'i
.;:yázatnt m�lIőzzuk. 

:l-zz;uk bnt. hOJt� mik :Il.ok ft körűlmt nyel. melyekre 
n J lllurnek ft fogoly urLzl"Rl'kor {S kist'rt>�ekor ugyelnie 
kol\. 

[Ja az urspllra1ll:sDoknak Alkalma vnn J. bató ... ligokknl 
é� hiro:"!ÁgoH&.1 ,-rintkezDI. kérje fcl öket egy�zer a 

mindtmkorra., bogy II fogulyki�(>ret \"t'geU kindoh fel· 
bi'flJ. aikbaD mar eleve jduZE'k. vajjon 'H' .. zf'lye�. Rl"ngy 
s.zukeqn' hlljlammal biN fogoly fog·e- ki�ertetniJ hogy 
tz rSE::lbE'o lU or�pRrnot'suok (1 fogolfki�éft)lre minden
kor ht cseodört Hzt:nyeljHl ki. 

.\ fogoly az áhdelkor mf'gmotozaudu" 
Hogy ezen kny'kedeso(·k mily alnposnllk hB lt>nnie, 

arra Dl'Zl"e cs lk nzt jpg}·Zt .. m meg. hogy 1'l'Ilncl.lfiorsztig" 
baD a bireli hewrök olykeppen hit ják el magukat a 
szohs elósegitt:'l,'Tt alkalmas eszközokk ... !. hogy lilíf,:rao 
R�lelokE:t furokat, fure"zeket oJk:ltTt>�lf"ikrt.' ... z",t�z(·d\"e 
egy ketlő ... kupllJaku tllrtalyba helYf"lDCk 8 azt wghe 
lukl.e dugj.1&:. YotQzB.t;kor naluk mi �em tallÍltatrun, 
mlDdto �g:aly nelkiil z lrjik be óht ct'lIálkh3, boI az 
elrrjktt kt-:,zölE::ket nghelnkhól .. IÓH\"e 8 oSilzell1e�7.h·e 
t!lJel�nkint vigan r �zelik at ablakai k Tllstelyalt 8 midón 
munkajukkal eJ'kt::n:ulkk. eg\" SZép regt::elen nz ór c�ak 
hűlt helyUk.l lalalja. 

A. motod._' bert'jezt�l"el, ba a fogoly ,e"zelye�nek 't'oll 
Jelezve, nyomban meghiJinc;;elendo s a hihncs az 8t
adá81g rLlla .. oha ltl nem 'f€endo. Itt megjeb'Y1cm, hogy 
uok a �ogJyok. kik má.r egyiz.b(·n me� .. zuktek 'folt, 
nJ.mint 8 katóna-zokeVfnYf'k, kik i�ml h,lteo liZoktek 
el, �zintt:n megbilincself>nllók. mert epptn «Dnek el· 
muk'i1wa \:Ikozta II feu�bb leirt egyik pehl.l.ban a 
ro�oly meggzoke et. 

FOQ'úLykiBtr�tkor fl foa::01ylyaJ nlo be�!el�etcst tiUja 
a ��h,IYZAtunk. e tilalom f'j.!jik oka lU- i ... bogy II 
kl5éro csend,)r ne legyen uon kist'rtt.'"�nt k kitdt:'. bo� 
a fog1l1y 19 r tekkd a cSt:ntif.1rt ,"zabarion hotBl\.tá�ara, 
angy megs óktekdr. I irbllsso. 

A L.-." r t okan teve oktntll"l r'Jlyian harom lep nyi 
taval ághol f! lkol.llk_ E _"_., metemyi t t'ohlllg nem 
�elel meg &loknat a f It t€'teknek, ml5.t t ulasit.o .. uok 
10, aban talalunk, m rt ba tckmtdhe ve zuk, hog)' 
11k. eseten, mig. t en,il )r mtglo-p le (ohol fdulzm(·} 

.. m -n lulu utlln uamll,hk. a fogol" m:\r UI nl-huny : pt e: előbbr Vin, 1Jf'1 thlitJok-, bogy I r,'goh- I s � 
odor II ti tát'ol f: mu kezdeÜJen I akkora

-
m(.ha mlD.:! fl t b D Ih II fog, ty zQke l t mcs('o pll;. t a fl er kk l e fegrnn(U",1 Jl\tvlt lj talan QlU far .. c:h ndonel uembe II 

A r • lvf gYT rr � 'df �werk. eU kl�éro c ud rto b 'It m ot It' lJ é. I t I I oyl tá,ol 
... I gy n, II ogy e" Q a eodor 11 1aoa IJgllrn uab&d balkU)at' Dyom n flhpbaa III IMf.ftH�r nel . k-lW k r t.n l peiu� a fogolv D joM, kel fll'lól If'�n-I'n mrl H .ak l Ll 

. 
r.u- bk Dl ndor 

• ki ,r4 I� 

támlldÁ.srB is elő kell készülni s o. vá:tatlan támadás 
eseh;n fi v('d6á.Jló.sba való helyezkedéshez legalá.bb js 

bnrom lépe-snyi ti-rköz 8zükségc>s_ Az ily nehózkes fogoly 
�gyebhnt iH futllRsal kev�sbé érhdi el

. 
a czéljá.t, ellen

ben, hn ('gy n:znR, nyurgo. foglyot kisér fi Já.rör, úJU' 
ennek tamlulllsn mar hv':8bé valószinü, mint az .,.IŐbhié 
8 ,.1. utóbhi mllr inkaLh qzohshez folyamodoék, miért 
is eon,-k mí'l!:bimütá .. n H'gttt fl clicndór B közte és a 
fugoly közti tli_\"olsagot már egy és I t lepétJoyire vegye . 

Ar�1L is nog,yon üRJelni kell. hogy mily menetütem· 
bpn haladjon II cfiendör dött o. kisért fogoly. 

LáUam mar foglyot gyors lépéshen is haladni, úgy 
hogy az uh,nn menő csendőr már csak úgy lihcgett a 
gyo", mplle.töl, mi eléggé figyelmezlelte a foglyot ki
,,�róje rarndt voltára. De azórt II kiserLS csendőr nem 
szólt ll- rogolynak, mert éppen ez áJtal vélte-fAradt 
voltát elárulni_ A lépésben való bal adásra a fogoly már 
az f'linrlulliK elött figyelmeztet-endó 8 ha lépéseit gyor· 
sibná R figydml'ztetésre ezt ismételné, megbilincselendó, 
mert a fogoly ílyetcn viselkedése határos a 8zókésre 
való elohRzülettel. Ha a foglyot viz mellett kell kisérni, 
II viz partjától nébány Mpé8nyire haladjon II kíséret s 
a csendőr a viz felőli reszen legyen. Ha II foglyot egy 
pallón hJ) vulamcly mt-Iyebb vizen átkisérni, a mi 
lehetöleg kerillenrlö, a fogoly megbilincselendl! a a bi
lincsrc n (üzólaDcz is ráiJJesztendó, t!rre pedig a csend
őrnd levő vo"!tag zsineg ráer6siu'ndö, a zsineg vége 
pedig o c,endör kezében legyen, hogy ha a fogoly • 
vizbe ugornék, a csendört mag1ival ne rántsa, 8 meg 
ne szökbessf'k_ 

Ugyanis a (üzóló.nczra erősiteU zsineg is eh:g er6s 
ah bot, hogy azzal a vizen üszó foglyot vis8zatarthsssuk 
s a 'fi7.bö) fi twsó pluton kihuzbaRsuk. 

lJ) enkor ne molaSZAZll. el a csendőr a regyverét solyba 
.enni. merl ;j fogoly vizbcogrtisakor okozott rlintódáB· 
Hal a fegy\"ere (I v6.Uó.ról kőnnyeo leesbetik. 

Yonaba rl')szálllÍs e!!ett·n, ha egy csendőr kiséri a 
r'Jglyot, II va<mti kocsi tlllhó ajtaja 8. kalauz altal kivül
rol elzü.ru.tandó, nehogy az elóre felRzlilló fogoly azon ki· 
�gorJek nIL n fogoly a c8pndórt a vonaton mf'gtám adná, 
ogy ez l'At:tben !'legélycyueA végett, feltéve, bogy crre 
.. zük�eR van, a vészfék iR mf'gbozbató. 

Cslllnl\koD ki",ert fogoly n c�olDak fenek�re ültetenrlö, 
,1l1 meg nem IJilincsdendó, mert a esolnaknak esetleg 
nE'm az o biblljo.ból történt fdbillen�:iekor élelet vesz
tE'DP a vi7.btn. A. c�olnnkb ln R fogoly, mellen kereRztbe 
tdt _ �tZ{'kki'1. II ki!krÖ c8endörrel szemben üljön. Eme 
(\�aIJo� oknlmul rog\"l\ II csolnakon való kiBérés csak 
a leg

.
,·�gl'lo cHeh:klJt'n t"R1,kozlí'0!ló_ Nagyobh vizi jármű· 

uknl'!. mcln-kn{-k felhoruhiRn I..i "an zárva a szökcsre 
hnJ�llwmal hiro fogoly megbilinc!lclendó, 

' 

Sukt rt�ken kist·rl roglyoknlíl, pl. c7.igánykanvónnó.I, 
csuk n Ry.(>�mt'k(>k (OM !lZ n�J.tok Il'gyenek a szekereken, 
a tohhl 1'lhnc8t.' h�, . a 8Zf:k(.r mcllrtt baladjon, 8 lovakat 
B u ... k, r, o uluk hajtsák. � 

\1 (']''0 fllCkt'rrf. ft IdMt·rl.'tl,ol t'gy csendőr iR (elul
lu·t, III 

.
n h8JtJl�boz ert. lJo':tV gyorsahb menetnél a 10' 

vallat 'JR�zlL
.
tf\rhm. \n�.\' II hulIIfI ut,kUt,k ellíre bajtA

!lnnk UI'·gJ.utérlt'!I.·kor ft kO(,�lt az lllrB kf'resdbe állít� 
nlll,' fi InfO.1 h-t fl,lltlrtózta fill. 

r· gy kOCSID tórt'·n', fogol) li Ilffr�tkor lU egyik csendőr 
n ID(lnd1runyhan, II mn�ik czzelllllttal uJjön, hogy óke' 
vllratlal1 lnmnd4a tiebonnon 110 (.rjt' A meoo)·ibpD a 
IO\8k n hRJto Clsztön!t! "1(', ".�y tltkoH jelad�ra 8. k�· 
(' It t>lroRul)n"k o lo," .. k I'RJ ik.H fUODnf\1 III kell 16�1, 

A rOJloly t,-nu Illeti lIIukllé�ilnt'k ,t>glt'I'U alaU id IDID· 
elit{ II t-Ilt'oclór ki�erl'll,hl'n l'S rtlug)l'ldo alatt maradjoD. 
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abe nn. tt a loe m ett e 

L K 
agy • 

J'IDeezé 

' k na.r 

cs..� ha .et T&D... a 
-'epTeret pedig 

m. mt: It: l<--gt.u fog Y a 
A og ly &ma tegej .. in k • 

alatt • fe ideI Illat\, • •  . cad eT z 
vagy • ban az .rlóLen u; mutat d. ji 
lim! az hOJ !ein pe dili l ,la�t; k, 
";"!'Öl. T �zt.et1.ek njta ILI . I tD., ime:D� eken. 

A le t,mt:ny� .Lóer- a egresuJye Ee en .. 
� nt'he:z: LlelyW..en.. 

Kariommkeni meg mlilem. ho::< ... Fgy' ua 
EUrint a mt-ro und. I tr..iincc bii.nT.abaD· segIteti 
mapán � a for ly :nadn,t;�}at e 'f � • a !ex: y 
k.ezénl TQlt keDyte leo a nadrágját l gm. h S!J az 
DE _:::UU�L 

Eo eoetLen • EUih. az .. taJ lett mel'&k&daly Ha, 
hogy a r""oly a fut;., ban a 1.",= n ag álW g.
jol". ,olt. 

A 991J tin= 'kor 8 k"ntk€'%ó.k tartan 0_ �Lem Elött 
Ha a Juár ío�oly�ret közLen ,alahol meghalni 

kt-nytE. D u €'cyik esmdór a Te�e=. ,dejenek ff>lE-g. 
pL eJle �t.n egy rllJ@ -rk' , m.·. E% alatt p 
b€!1.het EyeJ utan togy raJ: T az ór o nd-: a 
pwtnót Ielko· s ind� �Z; 5rl-öda. lU elobbl pe.1ig 

p�n. Ejjd az 6rkooó �€'I..dur Ile Ul)tm le, men igy eW
uili. t:6 a fogoly meg:=.r.okhetik. Mi; eJt:nben aUra eb
jáchlTa. u. ela.l.\"'U lehe Ei.ge kis '-b B ha megi@ eló
Úlr..lulna., a f1IfDdőr en r e!.ewt:k s mao az e . r 
� rt: • .ze. g:n: 5 f .v nt" L r a 
.;.wl.e:ila . t.&LtaJ: -a ut :...meben a b Dl'eiF"gi �wJgáJs." �za�1 L resz J. §-abao r,�! h!.blroz
'!Illy k • l.hdó-éghez lepeEt }..eI&nand l. mar pedie tudjuk ut. b-llJ' lU őrt illó k�jon&nal • rtDI)elztÍ1 . 
erl€:lm:�D l€ÖlD.ie nt'm El.82J&d, men a jelzett . ,1 .... pont .! bfkt·r.d�e lB lnmcndja. hogy � hu u őr a fOf!
hl!�l?-rloeD l�nnl a 1. rt ndilk'rint az: aj k< uleben fog
lalym álli.rt, ul uonbao nem hangom . a. bo,c-y ott le WL t. m�n t'Z b.toll8. a..n E az �ber ór.kooene h&4Jl_ 
f<.owrt&n ba.tranyos s I!:"Dne Ih" albIommal a f�l"ü.K. ""lll! lDt1! �E hil.i:ntiE'lt'nd6k.. 

• � • 

. A fO:Qlyónuire kirendE-lt �Do.ór gond .I-odjek lTOnu61, oo,ry- az kf"Znpl1�En. mm mir az }o. do!orduJt 
hogy a <;.,I?ndOI TlU"UoI 'n-gett E-lt.aT wtl s "I alatt a 
fogo I m�!.:.ikötl 

lintábo.n hl! l.nDllDk szu]" Loq. logoly at-a.dá.ú.: 1 Lo� {jmf:t:�ek' Erre tl1i.�Oii ídE-lfic 1a.j JDk a z. t'ilaű �taflu8 4l . �" fa . bE-le-ld btn. E.r: d.aC:U.ra mE:1ls E: !.twrdull mlDt l.i.ttuk !lZ t- Lb lenl �t.6L h01?J • logo'y Dem • I geD • !ti .. há: an ha..::.�m a fMbmzat.an (,rttf�ktt fJó!c.rdult IZ: JS bo.t'T a. ir r �:a bewrónl t.obb btlyE:n nyom/ITa. É'JJEIre Buda ut �.k mm! Ü I�f � dóJ)U9Urnak.. aU.aJ .. 7 • !oglJot .. l:oz.f>f'gI Ít't'da an OrJI �t> . Lo 
' 

k � . Dnan az f=f'j"UI?r cu. IL""g'8 fl k. II A fenti I ert' bt eu\: o1T&D fogh" k 6ru""", lJzllató a koz"L..h -1'1 ,
m D 

.... .. _ L - i. --.... � u JlIIu,:anra., �f:A mtglUJa. ftGJ a tHbukre rott Lunktt d- e Jt' mén:rtl:. caeuly ToJLiDal .eB fenfurg6 tgyt; O O 
eN;

merry m.J r"",a Dem k.ll tMtni l1ar I'f<Ii r;:;.t.ör� DE:'m tf:: l.llthe1ő o &DliU9 k:.nü mf'cp�f.(f:r t " 
ta rt&J:.j De-.m lt"bí1. o!r"' J est .I 

Ha &v.:illba.n • ezr Icálati uta �taa .t-, a an Indok, Jt 

, 
r 

u 

Ilo 
DiJr a (ogly t a l::oz.I5�J!E:l<Í1JarQSKg óriz.e" a toguL J ti; alkalma.s 'Voltliról m�l!. 

fog< l !:iZ kt' rt már tobbé llem 
'0 hane a II Jufgi előlJarvhag. a',agy 
r de t %t:'m!), J ..  f· g(Jly m"1;� ,k� 

nletö � rT'oyk nJT XL. l_j ... leLen oru]. 
a a !'T y tet:g miatt feljeleoundú. Mig e!!toD-

ha 8 C (JT 8 lodI t u,ala :E'lIE'n�D. lUZ a 
ah uta t.as 4.l 30 meg Dfm eDgf::d�tt es.�t.t-k-

:l .li 8 koz. ;!1 l(jIJ8IOSM'; oriLetére birla. � a fo!!'olr 
�ez;...:.;.Ik. gy &Urt Ó ie lJUIlt"'*Ddo. - . 

Ha tm' tLt 1"' �zü.k. hogy a ktttonai Lünbtö Wr-
1. II _ �. 3 Jtköz.Ó fogol'y!:iz.öktet�b. mint úr
iliit aDJ kott:le� g;::ut.tJ:' öt t:\fg iti t-erjE:duetö bör

t "tete. I JaT. gy bejathatjuk, bogy -g.o J. n� 
T ne elEmb€ rod. rhatja ID.agll.t a juör, ki a fogol\" 
m � • l.sel ,-"deko�an, l"li1lJ' g"ndatJan'agMI elő .,:' 
f' mi rt fe�ette tan&e;oö e t.treD a 1O'Z€nett taPlFZ
ta atok Af UU maB karáD tanulni es oktzlru. 

y ee� tul meg egy dolgot kell meg megembt.n.m. 
G al D mf'rúlt f�l az li lt:rdH. L� mit tt';!l"eD a 

e en
-
df r II ki ('gy foglyot Talamf:'ly pÜFrlán kereliltu.l 

f:-q�iiJ Elser. ha az 10TWL mennI nem Ua!. Ih e�t't
ben ittz,an Din;; mis l3e$dts�ge a Cf'>endömE:� mlDt 
r-� emmel f"lllDi. mig ,alati arra TE'Wdik.. a li �git-
6ej!"He "Dy l.U.metlen beJpetbe t.h"t ne ejt-ü\: 

D rel lt:l hanE'lIl, ha ki� n,tkor B fogolylyal t-lón. 
,!.Jal lBg Tolamdy ptliZt.a.D " leli ktbaladnl, ugy ily 

alla omra" az ö�)aranC'5"nok kEt (:.sendört Teztoyeljt-D 
ka fogolykl�frt:tr �. 

KÉPED-JrHEZ 

'{" ört"j.;.marfy zobra. 
•

. 
Ya./li !.J..ÉD h.plez*.k le a ::;Z,11-&t b.&Iha.tatla.n dilt.6J�Dek. 

'orrJ�y ld.J.. áJyna.k �:wbl'&t nagy U1nepéJyeE�'!!ek .k.Óf.ÓU. � le .. t''P1t"IclliéJ Jt��f fóhuc!Zeg � AtJ.gU&I:t f-hHaegno 
o fe.o*gflk lB m�/;:JeleDtÜ. klbt P.ü.osi JE'DO íogadüt úd· 
'r01' 5 \..en ddel JÓl.8EÍ fthu("ZE� Tál .... !:dban t lod kOJ;ótt 
a II Teik:€% :tet m( ndotta: ,F lttbDt.ek 8 "-zooorra 81 ut 
bd.LI m, bogy adjOD az. bien a maaTU Df'mutDek meg f.,l;: 
ilyen fo tAt eJ binem a nemJ;t tri)l" he"n- (tr fu ajkukon 
fog lt� PZQ: H.a.u.dnak reuduleUenw 

�\ uo r a Clit'AroS let'dt�eB(bb é,legha,'aJm b Q.0 raJ 
krné urt Iil di�leterf' T'ilik 8 h&rüm all tó m �é I· 
nek. A t: " flO t u.emlHi annak Qnkt . .otE'ltntl .18 a JlJI"! kő to lU," • óUt' Dek elmt'jtbe H dnak ren duJetltDW ' 

HIREK. 
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Inmnar Dllert ",. Sllrnnyi .Ttllc�nt I I l'�i hörtönn�l 
r .;  Lakni,)" 'J!\ l i  I\J\('�i1 ' prclig 10  blWj fllgbnzzal 8\1J

Lotta. Lakatos Hózai ellenben a lörvényszéb. rclmcf1t
.
ct�e: 

\z eliteltek tulD�-omó ré!<!zp, védöik u�jó.n SeTl�m18e�1 

rana-zt jelent ... ' tt he. de semmisegi paoRRz!<znl elt Gal 

Endre kir. ü�n�sz. ii". n 'fádlottakknl szemben az cny-
Iul" '"I:!. alkalmnzaslÍert. 

Támadó határor. �I:iju8 �S-án a 'forlic7.:\i örd terü· 

Idén a határ�lélen. IlIé� j;S Tok esc od örök t'gy romnn 
alatt 'faló, polgari !'ItYl'ot tnrtóztaUak le. �gy ramá

,
n 

határör ezt látva, n cSt'ndőrökre egy ertl!lmcnytelPD l?
't'('.;t tetl. mit Toli {'stoc1ör negy löyeasel Vi87.0n��tt,

_. 
�I� 

lllls ('''l'OrlÓI az elmpn�kült román ala.ttvnMra ot lovest 

I('tl A ('st-nd6rok altal tett lő�é!'!ek eredmcnye mi · 

utón ugy 3 hnlárör, mint a menekülö romá� alaH val u 
n roman területen let"ó f'rdőbe huzódtak - 18mf'r�t1en. 
"Z: esel liiviz'ógu.!Ó"lílfi iL IT_ flzámu c.<;en,JŐlkcrilll pB.
r o(' .. nokqág Tóth fuhR'lnRRvot e!' a hnclhirut kirendelte. 

SI.I'rk I�S7.1 ői üzenetek. 
S(,,-t ... len Jelelt'kr(', lu, áhlu\ a �7.011-r.ll:\Ltul kal't.',"lIla· 

to" kl-rd(· ... ekre a .. zerke"7.lő"l-� oeul '-{IJS'l7.01. 

n:utatil. -\ pilu'lJ .helyek m'w minil'deri rflllfhlel. hanem a 
h zh Jontájnknak a ko1igaz�t j Lat, a:.:"kkn! ort:·ot llH'g-

lal ldá l Lpj 'n If>tt"k 1.1 j.írórok u'mára ODnsk - idejt<n. tJiz· 

, .. 
{)r(>g z"andftr. Az Bku(.�t í'A .. betftet iIlclúle:.: sz ált. 

7"lg. hat ,roZl"ányok XV, fejezelt'nek t .  �I ! pontjában, a fen

tartá· I pótlékot illcl6le� pe,lig 81. ilIet{'kusbB!yzat .\.8. §-únak 
t pontj áL an MJref.rtbet",Uen uthaiga7.itá�t talál. 

R. )1, oru f>M. -\ n�, alt'lltatiqi k/rn>n) hez illE't6�pg'i hi· 
ZI..om:Í 'fann �!J k r 'levele kell CI toJm. U \. " ktlrvJ!:ny. mlDt 
ann.k mt II 'ddf' ... ""Lc.leluu, tehát illiU czélra IZ'Jlgált 
b 11'" t:1( en hrerozlI('ve ( Iti nenl La.znáJhal 

Lrd.'klút'ó. 'Ilnt tOl:H'gl Ikkek i�emlll k.:pezhelik a lLZomLat
napl \'lZ5i:l'a tárUál. 

'"'7:, ,l A jelenleg f.nf.oyben IH6 IR"! .  �\'i T .. XXI. tez_ ;! . .  n 
alapJ'n !fl·tól ;!:) ,',ig tuj!.1ó nolgálati idő nHln II CSOneJ!;r 
pgtnyaJgH a tettl€'",·"tj{1 ilJfttkflf'k, m{.hl) a 7.IIOlrl (.1 1'17.01 

� I .. h fl t.\tJllak Dtg" lyn'('zadrt�le II igy II feh.'lIIf!lrn.II, ilII Il.k 
hl n/ö IZ mib .. UrriDt t Mmt' lert �ri '11'11'1 koroIul nyugdlj 
III,tl lJ,,. 

.lJ (·'(·u.h'r. A lU )rllp,rJn. nok az óroll által JfLmlott OBil! 
""1I1t ohn nl, fl ,11'1: nz oulf.! mának arán�,'d,an 

li ny. I UH gLo rltl fo E'llen{'t,en. 
f{ '-' '''''1'7('1 i; A mil (in klr.luz RZ IHIn 1/·lczJk, ham'llI VRn 

(lJ l' LI,. UI'I KŐlIrJOV' :\rHlak a Z(·rk"''''lt6f.ége la l,iruM 
F' II q, Ipn, VII. III.-nh·l� 1:1. aF., nlllll \"fm. 

•• Z, 1 '" I,.ct U rk. lt�i IIZ' nctullklH'O nnnB� at 

" 
ki, n1unk klflJf1.? t a.lni, !Jog\' It járúllőrfrle 

"n I�r 1I1t. t JWjf neul lj{fnVIII" t, 8 -nllIfY 
t J 7.0'U k III "t, fl roPin " IrJ' ki 'Hl, h"ur I l' Iti 1.1 on I(VIl!.rI . roel 7.",'1 lual III,th ..... fk. 

I II }III III g 1I11Í.!i1 III.1U�Jru.!. ft nlloM v.,"'�.o 
nt mo.n t �n I fogn h"hf'snek lorl, , A ,zltk!Í.f'flnft az nnt k4 D4; IIc ff,l"rJftflf'k, "4gy lIa If·IIl , 'I .  kl.ruzt-fl' Ifj, ha r,'dl (.rJ' ett "" k.)' fJ%HI(Y, (hj,. fJllv/n X· IJlnek .7.ÓI ·  atJa. �. JI. a ('U�flI'''', va"y altlHt r. JH{eJ li khll) ld ll,. Illegy 6 bl feIJ I z/j1l6 'JIg'y lz "u'rodill,. vigy lov.lnYI";.p lfj� • ba, •• 'Iv,r IZ .. vm) }(J eIIH.t., • ,z.ahllf]haB I""hg lll, a ki 

.. J I mfj Ikat lU .!ikIMja I It • J,', úrt •. ti. RMJ! . • t *a, at� ll1rd� !,rlf nell! T"uzfJIrIlJII. 
" brm •• t�r, I'.rill. A I', Z nflk lIüldfJU renoelllJl " lfJllOtiink . p)'fl,t). OIJlleK I" ,I, 

�. J. onn'7.cf6. Az ord6/5ri szal\\,jzlIglt.t wn wár Dla�inuloll 

CInk úgY fI·hoti le ha h ilrolD (.,-i �yakorlllfi �zoJgrllato' tud Ili. 

mutatni: Az (.<rl!őöri IIzahiz��n tRnnll}ng6t n Bedö Alhcrl fóle 

.FrdÓ6ro czimu könY" YII. kiadB8tl tartalmazza. }� könyvet nl 

.Országos l:rMAtt'h Egyosület. lJucl8.JlE'd, �V. Alkotmány-utc,a 

6_ sz. a. IIru it ja . • \.z ord6/5ri luk\'izRg/i.k Budapesten, henUn', 

oktvbor lunában larh'DBk lUog. A Vi;O:"J:B letchdése i.ránti kk 

n;nHk a IHldepr!'lti kir. ord6Cehij:.'),,16"[.ghez. Dudapci't VII. k. 

Hottenbillor.utcza, intpzendok. Szahizsg:a néJkíil erdó6ri úlli51 

lUagün nra,lnlwakblln UIU Jehot botóltonL 

F E J T Ö RŐrr. 

1{(·pt"lft.n� . 

'Bll'B rossz ééé 

!I, 1 5, 7, 
1 �' . :.!t, Ili. 18. 

li, �, :{, I fJ, B. 6. 
n, J. 11. 

11). I I , 17 
I ;�, 10, :J. 
l :.!, l ,  1:!. 

1(\, 't, il, ti, ll. 
:'!:i. 

Sz(ulltnh\ny. 

Ezen terem II jó satju 
Tetején ül n éha varjn 
Uri czigány melllClrf!{.g8 
Fo�d, Iéinek ('hbon ,·ége 
A mit Du'-runk óraSv.líouA 
]In�znilljii.k 1I!(\hforTAlI7.liIHU 
bl"nhez OZl"! hl.'lzólüllk 
\ legna�)oblJ hrmi 
Sok Nond6r kllJljll 

\izunk 
reUlÓJJük. 

Mflgrojtélli határid6 1 " 1'8 jUJliu8 I t) .  

�lilJd a h{1t1J1U tn.lfmyl megrl,jt6k kdzoU egy ,lara.1! I::udbtt 
királyu,l lIanalorintni lIorlljegy 10117. killorllolu. 

LaltUnk f V\j HJ. �z.-han IdizlHC ft'.jtiit"úl{ 1H'llCM 
1H(·gf'nJ l(i.1'((' : 

/\/;/J/fI ''' ,I.'I • jrp írlrtl,· //rol",,, ,, .  IJt'/II lrtlri,,!! , '/'0/ -
Is-!H'h m l  S:rirn /fllriu!I ,' . '1, (I, :H-. 

lIohH,-n lIu-J.;,,·jl ... lIl·k : Lil1l1nar ,I. Őrli,,, Ihul ... t, J,(,zúr h. "'1II1 
�. F.hl! ff,  í'ltl\'. ('z'gl".I, kllllll)'onlullkUlloi (lr�, SuJán f • .  tirU)· 
O�ltyIUl, II),'. f ,y  lZ, ony, TlllllIlI/lIlII, li{1Iuu\1I 7,,,, ',rnl. 1'0 
UO'')' f·.lk I f·�. �rlP.j.d6", 'I'(llh I. orl\'. AII IU1\· , M"Blor J. or�'· til W1'11I1 ,T, {'t. Hl'lIlflllhl, HorN' "k,· \r. (_II, " {'�Il, AI1I\OI \f, MIII. 
Hzr"lallll{11, \'uroll I .('1 C " ik"Ml ro

'
dll, MnllJh ,I. ltl,. onn·. Z.lIlnll. 

J.'l\1kl\� {·II. Hl'lltllldkll, Oorgol)' H. jllnu. �. K,.rcllzfllll ZI. j6rlll. 
nl.", L6.h on. HKlfllm .1. 6rll\, Kllrf'znJ.(, l\nlemol1 M, Iltlvew!Ö 
\Inf.onri)( ... n, F"'llkllll F, jllnn. 41. IJnmbi .l. IIrrnollt11r lI"cll8ll1l1l.l, 
,\largiDeán I liT",. NaJ,,'ykfttB, .10Ilf')' .' lIrnr. Non/ol'. 

A IdHOI olt gr �f'hef-/dl'(iI!llIl' StltUJlodllfll-xnr.'ljl'9!I,l 
Lwrl,vlr ./ Ol HI1f!Zelfi"cf, Itu (If' rll.lildoltfU" 
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HIVATALOS RÉSZ. 

HUlll ctiijogi di"intvényck 
FI,I !IICllt(·"I u ("I('('''I�IIIŐI'(' "nlú fl'h igyl'lzat ('llIIlIllt...,tú-ln 

IlIlltLL l.;'olHlnllillt {'IIIIH'I,jl't'� (:1;IIII(m t'lIl(>'1 ' 1111 alul. 

"'l'lml'ulelclI II q(J/ld(lllall�áqbúl okozott 1!1II11/'l'iJl,;,� 
Irl;t.'i�;"é�.II'� fe,!,ell :Zi'[fél/y!Wl'su' Ild,lIolI (kÖIII;I'("� //,-')(' 1, 
fl k, {f/US kozblJlt fl (olró vizrl e!l!1 JII08rlól dllm ö1i1611,�, 
S • azt a konyluíf,(lIl le,ló sz/ok fl/d f�'fI/' : a s:ofJdbrw 
j(lls,z6 �) h6/

,
uf,)l0, .. "'(�oy(� UZOltÚrtll (/ liollylui/;a Ilydó 

�Jltm ex::.rev('lImul kIORO/tI (l kmulhtihCl, iti a ,'iz,;ket 
,,!i('ly �laU (1

.
/'0/'1'6 vizzrl leli mosd6/ril IIOU, /r.lrelrlM,: 

''s fl. /on'6 VIzbe Ilc/eiUt, ulinek {olyláJl o/!I érlrsi sl'be
kl'! s:zcnN'rlelt, hoyy eUllek kOI'elkt'ztéb('1I 1/li'fI/mil, 
U!I!ltuús (f Illídlnll (I: Ó l·i,�ZOJIIlahw" krrc/Jh;'/I "I.kol' 
mit/oli fl '!./{J,wlólrilat leheM' Icrl,i� .. ft! hozuili;l'ht'iö hl'l!!,.; 
le!le, cl illle IIH'flkól1tlelhe'ó eló'/Ji!l!l,í:a{fal r.� ó""lo.'�
,'f(lygal jtirt I'l. 

(Curia 1 908 milrcz. I R  'l 1 50 !IOH. sz. n, IV. Bt.) 

A gonclatlnnS(lg f'llgnllllll. II hlln t<,Wjog �/-OII11)OlltJ:\hól. 

.il bii.ntrtöjo[J s::.empo/lfjtibó[ gOlldalf(ll/.'ilíg a/ali fl::; 
rtkaralllak nlyau c�clel, rl/(�l!lle va!1!I /JIUla.\Z/.ú,'il'fl Ilaló 
elhaldl'ozd,'iál "rll értrIJi, a lIIe/Y/If'k tÖrt/,;I/!lhl' Idk6�ö, 
jogel101les credménycfl (l telles /leln. v('lle "!l!l<CI1 tud,,
Itiba, (mnúl krllé--;bé /':of/ba, d,' annak I'ayy olyf/ífr 
ercrltIJénYllek hekólIrllcezitiél, a miw) magata.rltil':(( {oly' 
ldn lIul6sdggal be/(öflelke::.cfl. kel/6 (igyelem ,:.'i 11/(')
{ontaids mellett ,'lőrt'lfitlwlla ""� má.-; mafla/aJ Itt�liul el 
;1{ hódi halla volm,. 

(Curin 1908 jaD. 16. :16t. BZ. n.) 

i\fngl\olnk mcg�érté .. éDÓk \'ét .. égc. 

VátlJollm," oz " ft'lIyhcdése. hogy fl ,�f'rld/llel. 1,f/jJu
jál r/ongellc. (/zulrín fl kflpll11 ál beugroll ll:' !lll/'(lrD" 
':s (/ kon!lha ujlajriho:. melWe, ((zi is (uldig dÓl/rlctlt', 
mi!! fl sél'll'lI flZ uJMi I.i nem Nyi/oli" s I'kkor fl ,�,ll'lelt 
"k"ra/" t.>llell':rl' 1/ szobálm bemcut l'S 011 lU'/llluIJ'udl ; 
� h09Y 1/ I!(illloll millck:.t joglt/lnl/ul, iIIdjlc j(JfI()'� imIol .. 
ué/kül Idie, nrUI l' B/k, 330. §-tillll tUkó:ö nHl!!,,,,I,,," 
»1egHh·lé,�/:lieJ.- hitH/,'l/él, Ium em (', .. " k  fl :J.3t'), *-áhllll 
'mf'Uh",ál'Oz(JU uél,<;lg h://ylÍll((/lékál meríti ld. 

(Ou ri a l �08 milrcz. 3. 1692, nOH. ". a. IL Rt.l 

Orsfelo8,h'láS. 

I HOS május hó ::?-áva! a (ürdókü!őnitmt>DY működt.>sét 
megkczdcLte. 

A m kir. I I I  sz. c!ll'llrlőrkerüll't teriih,lt� n : 
II IJe\'esmcgyéhen (i·);rÖ Pzmirlon ft fiir!ILikiilrin ihnE'ny 

1 9IJH mnjllll Ili-ü val. 
n 1'(!!>It -Pil iH' Solt -,ü·dm II 'Dt'g"t"!.(I n rI' l, \'.z (�z 1 1 11, f1l.t II. 

f, {uhől itl/ú IÚilullitmén,Y pe�lig, I �'II� III IJII"1 lii anll 
mlil.ödriRlil,et megkezdettek. 

A m. kir, IV. RZ. tHclldőrkeriilt't turii!,.tJn ' 
az Un4mf'gyében rek\'ő HZllhrüncr.on, 
It S{Ll'o'Hncgréhen fehő Hri.rUafiirdiín t;fI 
n Gömörlllcgyebon fl·hő Csizrn f�"Ulllűtt fürdő

J,ülón itmények müködcsü!;:ut I !HI.'\ mn.jlH� l !l t'vel nlt'g
kczrlc'lték 

A m. kir. Vc. AZ. csendórkNülct tl'riilf.ft.in : 
n VeBzprcmmegy(;hcn f(-'hó TInjmúsk";rcD ·1 fu\'l'] ft"!

lillitott külöDitméo.\� I HOS ml'�jui I G  ü,val, 
II Zlllllm('g}'l�bt,U fl;lhő II,'nizen f('llill i tott (Iinlö

különítmény pedig 1 905 mnjttH 1. j  cn.1 müködú!iiikPt 
megkezdettek. 

A m, kir. YUI. sz, cspndörhriilel tcriilf'l('n 
a Biharmegyéhpn (ehíj Hzpnt JJIlRz"í-{ürrliin robili

Iott fiirclőkü!önitmóny müködl" !lót I flO .... mllju .. 10":"cl 
Olegk(·zcleUe . 

L�gfelsőb b eUml '; I'OZáR. 

rí császdri é.'I ajJol';/oli ki"ályi Ft·I.�I;f/C folyó évi 
ml\.ju8 :3 ti.n Beosben kelt legfolsiihb elhu.tll.roz!l.q!Í.Vlll : 

Szal/l lluí,'y ,József örnng)'oo.k. n m, lúr. L számu 
csoodórkeriilet mnsod tórzstJ8ztjtiD�k a ll,  t:a 

r.o1'rllllh Dénes örnD-gynllk, II m. kir. V. AZ. csendör
kPrület mÁsod törzstil'lztjének, n \'fH. szti.mu csendőr
kerlHctbez , miodkett6nek pnrnnc�nokh(» y(>ttl'Hi minő
ségben va.ló á.tb�!yezését legkeg'yolmescbb�n "'''t'l/da,,; 
m{�ltóztntot.t. 

Áthel) ezt,,(l"k : 

I n08. évi junius bó 1 ·t>\'I;l! ; 

A követker.ö sZI\zados-hndbil'll-k ; 
En/d!!; Sandor. n kolozsvári \'I. bOD\'e<lkerüloll 

parancsnokság törzsétöl, beoBzhl\ IlZ r. !>IZ. ('sellrlör. 
kerületi pnrnnMDokBnghoz, és 

dr. II/Uti Gllszll�v, fl. huclnpf.'Rti L bODvédkoriilt\tl 
llnrnncsnoksng törzsétöl, beosztva n. VlIl. ti!. CRfllldór· 
korületi parancRnokflflghoz, ,..(jk:�iJlI(jsl!" ; 

tO\'Ii.bbá 
/lan'; Tnmnfl V. az, és A m. kir, ven, RI'., oaendőrkeriilet egyeki öree 1 008 

m ó.juB I 'ón foloBzlaUatott. M,Wf,/dll János Vfl, számu csenrlórlwríilotht,Jj jl\rl�'1-
ől'mcsto'rok kö!csönösoD. 

1(0 Inn I t,méllyek felú.ll iUum. 
A m. kir. I. az. c80Dfllhkerülct teriiletén : 
a 1'orrln-Arn n)'oRmogyébon fekvö DohriDl\.ttlltlIHm I nos 

máju8 hó 1 5·óvel ('gy ·1 (dhiSI illló különitmóny á.llittn· 
tou (til. 

A m. kir. ll. BE, cRt'ndörkerülo� toriiletén : 
1\ KraRBó·Hzörónym,'gyoben fekv6 Bcrkl1lC/�(ürdön I nOR 

m(�juB I -óvel, Mnrillavblgyön pedig 5 fljnri lét8zftmmo.l, 

](irw\'ozt ettt-'It : 
1908. évi ml'tjuB hó ( 'evol 

,hí "Ii .'IŐ I'm !'.� I t, ,.I'I,I,'I' 
\" 'II/1'lh JSIVÜD Y. 
l1al,iz ... PAl 
IIltl/Nulli JÓy.sc{ 
Unni/h IHtvé.n 

( l .  
(�, 
(:1. 
( I. 

mllgu.\ 
) 

\'[ 
\ .  I' . 
\ ., 

r:------::---:---::---;-;-:;-:-- "'1,11 .1",lulr. a 1e.'ultd .. "\iMI. ---:-:--'--:-::---:-_-:---:-_-:_:--.:= 
O . ·H l t nnofO t to IC ,  fn vohi ](, ' ''allús::j'('(JII"er,.!c J I'('g'�dii l" r or'.lb:!�W::.r:��"hoid" 

I 'frf,�,. Itvlp'l. IIlffJfP'''''', rfl"h�rl'k, ",,16dl 'rAlll'li" .dubÁd l,i.h,.th'('>k. 
(�Z 1 1 1 1  bnlru O lc, ez! tOl'�i Ic, Il/hll, lallirhi, .tlp.rtl hirll�I�1 "" rtm aÖrI-tólo trh'th'r B I u (I k l '  k 
.'D.:rtllm •• 
lutill ré,c;y,letfi:u·té.'H'e. Elek és Társa r---------:-

Dn .... l'ut, Xboly-lIiSrh' 10. "lI l1 i ,'t' . ..;y, l lj If; .:t:(" (i N ,.( J • 

IflS),n UPD' ;rj.tr16A. 
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.'zild,. András 
Bav" .... ;; Ferencz 
Jlt:,,;;tÍ, os )larton 
."\,ím."flll Lágzló 

cB�ndörkerület állománynbeli 

(,O;. 
(6. 

,7. 
(�. 

rangsz.) 
) 
) 
) 

örmestl!rek. 

V., 
V., 
Y., 

H RZ. 

Yárakozási illetékk(-'l sza,bad�úgoltatott : 

Fijltli Pál. ID. kir. '. sz. csendörkerüJctbeli Já��s
ormester. a megejtett re)i.Jlvizsgálat eredm�D�'e �1.apJan .• 
mint .jel�nJeg szolgálatképtelen_ 190tt (ln maJuB ho 
I -tül Hzámitandó egy évre. 

Yalosztotl lakbelye : \'árkon)'. 

Okiratilag megdicsérlettek : 

A m. kir. honvt1delmi minister úr által : 
Y/'uHí/ .. Dezső Y. HZ. csendőrkerűletLeli jánisörmeslcr 

két embtrölesi �8et ismeretltm tettescinek kivliló ugycs
Béggel es szakértelemmel eszközölt kideritese és elfo
glisáért 

A m. kir. L BZ. cscndörkerűleti parancsDokslig által : 
Boné András járasórmester, :!4 evet meghaladó 

cSl'ndórsegi szolgá.lati ideje alatt II közbiztonsági sz.?J?á. 
lat terEÍn kifejtett eredményes müköd�seé�t, nemHulon
ben alárendeltjeinek kiképzésében. buzditásában és a 
szolgálatra előnyös irán);tásában tanusitott tevékeny-
segeért. 

H . , -'Juó/' Mihály őrmester hosszu csendoraegI szoJgalata 
alaH tanusitott jó magaviselete, szorga.Ima. buzgósága, 
"alamin\ eredményes müködéseért. 

EJ6Jéptettek : 

A m. kir. lll. Bzamu c.endórkelÜlet állományában : 
1908. évi máju. hó 24· ével : 

OOIllJt József. Orbáll Sándor, Gáspár Gyula, Roz,<I:j
nyal Mihály és Sziegl KáToly örsvezetök, czimzef,.s 
im'lesterekl;r. 

A letett altiszti vizsga. után 
1908 máju. 15·iki ranggal : 

a következő altiszti tanonezok : 
Csetp Lajos, r�e�uI6r ez. örm�lerré. 
YedoltÍAz Gyula, J Szabó Sandor, Brme Sándor, f,,",). Károly, lll. ;;.a"6 ,JÓz.ef, Hriczk!l Déne., ;;ziÜ .János, Hcuvrílh István, Jlyr.'t György, /Jonkó Ignáez, r; il' .JánQ" T6/1, Kálmán, J.ullde.,' Islván, To/mti úayid, JÚ8.� Lajos, lIulfai György, Va.':kÓ Antal, BliOjz. le" András, JÍr.\ Lukács, Biró Sándor, I V. Szabó J6zsef, Vfjlf jjti A.ntal, Calonzáró Károly. IJpu/M'h Mór, (rt). SUjb6 Sándof, r;roe -li Gyula, K('c�k"iI László A lyillti'l Dániel. {Jtlári LajOH, flounylIt .János, l1e(J1/� 

/:6zi György, Pál!!i Sándor. p,:czeli .Ján08, KtMJ Albert E,dély; .JánoB, Szilágyi Mikl6s, . TomJ!ll.i Menyhért
' 

Király Jáno8, IfI. SzalJÓ Imre, Szdóyyi István, lII/reJ; András, fJaTrllllft .János, I'ál/w Pál, TflQr József Siro!.-i Mihály, KOllác . ., Boldizsár, ,\.jfJlymoHi József, J\6row:::t6!f Mihály, f.+llfJ!.i István, fJfl1:Ó Balázs, SzlejJr..sell Pál Vllrlr1ffJ Sándor, 1'á,{J� Antal, Nel.lhoff Antal, MUjZirl� 'IN L�zló �8 .fÓZIJfl ,József ;  továbbá 
A m. kir. n' fil. runrJ6rkeriJh:t ál1omllnyábfln: Ihw/.fl lktván, C'.'iordús András, Túm/lfl Miklós, Seu 

G.r�ely, l'app Mikló., Szin, ,Jáno., Tanyi JÓz.ef, 
1 ','1" JózRof, ,�imHl Gyorgy, CN.h IBtván; P�lpp Sá n

{lor Szaf/c"ut. László, /Iaja:.; Mátyás, ROf'.r;I.� József, JJairír Imre, lJl'lJ/e Bálint, JII��zu�� P�I, Feleki F�renc, 
1Jl'lIIrlel' Handor, ((OIlÚ An,d��.B,  �or('.?t Ferencz, l.sfi/lti 
Lajoli, Barkric::i .János, (�!JlljIŐ , Józs,ef� Rende J��os, 
}{oqo�"i" eziril, Bul/Il AlaJo., (.z.g/edl MIhály, 1�1I1 
Ist�án 1)(Jt�o.<; Istvan, lJll1e.'i Peter, Homokt József, 
TfI/;fÍr�<; Fcrencz, Len!/!Ie� István, �(iss

, 
György, J)ósa 

Islvún, Pú/ Jano., Gen. ... t lmr�, Szabo. János, lIad. 
" útlyi András, /{ú,.') lBtvá�, Pllll�t' Pal, Bl'(lt�lIIllfl. 
János J/flrf/Cl András, l' ag!J Janos, J�adonu'r8zlil 
Györdy I;'/leke" József, Nic" Adolf, lilii/r'; Pál, JJOI1Jál" 
Ignácz,

' Il irtJ," M�ty�s, !3�)flfÍ!' ,József, Sztpczwti�,� 
L1Í.Rzló, A'oUl/fus Miklos, �ZI.r'!Ja.rlo �ándor, PoPl�dlll/ .. 
MIhály Hi.<;::/or János, LrsrslfIszJOl István, lúJ(yuk 
István,

' 
,,\Illli!)'z József, PoPOI'Ú'S János, JJanrltlra József 

és Uj István rz. iír,'il'ezetö/;/;é. 
Az öt évi ténylege. esendörségi .zolgálat btt<iltéBe után : 
A m. kir. V . •  zámu c.endórkerület állományában : 

1908. évi máju. 24-·ével : 
&irkál/Y Istvan, BorsÍI'zld István, Erdős János, 

TonIOr Gábor, Kiss Márkusz, Lell.'/yel Károly, j{ollay 
Ferencz, GtiI Ferencz, KŐl'ál'i istván ll., Tóth János, 
lJuszár .Janos, KOlláoiik János, Polrok József, 'l'órók 
Ferencz, Tóti,k Pál, Pribulrt János, Temesvári János, 
Szalwl Imre, V/'ák Ferencz és Bm'bari/s János, 
végül 

a m, kir. vi .z. c.endórkerület allomá nyá ban : 
1908. évi máju. h ó  22-ével : 

Magyar Károly é. He//ert Islván csendőrök, ,·<eIlM .. 
ez. orslll'zetiíkké. 

Ti;rzsőrmestm'i viZ8gát. tettek : 

1 908. évi áprili. hó 7· én : 
A m. kir. IV . •  z. c.endórkerület állományáb.n : 
Lukúcs Jenő cz. örsvezetö, Pálfi Imre, KOI/dc.') Géza, 

Lellqyel István és Dic8Ő/i AndrlÍ,s örsvezetö ez. órmes
terek .jeles . ,  továbbá Pauli György, Farkas Gyula és 
Budai Péter őrsvezetö czimzetes őrmesterek _jó, cred
ménynyel. 

Katonai 8zoJg(,lati jel, 

A legénységi l. o.ztályu katonai .zolgAI.ti jellel el· 
láttatoli : 

A m. kir. III. sz. c.endörkerül.t állományában : 
SirJ/on Márton járás6rmester, 1 HOS április 26-ával. 

A legény.égi II. o.ztályu k.tonai .zolgálali jellel si· 
láltatoll : 

A m. kir. IV . •  z. c.endórkerület állományAban : 
l'dő Mátyás ez. órme.ler, t 908 febr. 1 5-ével. 

Júr6rvezet6i jeJv6nynyeJ elláttottak : 

A • .  m. kir. TI . 81'.. tBendörkerülot álloml\oyában :  " A/8R Sándor, l!o.'ii/falt Gusztáv Addm István, lJerecskl 
János és Szelik Ferencz e8endö�ők, .ol: �. kiz. V . •  z. c.endörkertllel állományAbnn : . ' "  

1 SlrfNJl J
.ánOl�, lIal'�áliyi György, ,Si,.ú Rezs", TClJ.a� Sá?dor, I �re8 István, l'arluÍu!lili Iatván, ONe Sándo,; Mar!mJJ M1b úly, Jn/I'" Domokos, Júwaba János, Intila. 
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Károly, Tak,í/'.'>; Zijjgmood, .lfurril1lli lstvRa, l'd1/�'r 
Is�van. Tóth Gahor. Szélló>:.i Isnácz.· Slepják .JÓzseC c!I 
Vida Antal csendórök. 

PÁLYÁZATOK. 
E.e;y irnoki álJt\s a EizorE'ncBi kir. jáTá;;biro� j/:Dál. Fiuti s pótlék. 

ku! Hun korono. Lakpénz 31iO koron o, ,�etlel{ ttlrméllletlu:oi I". 
kíl.�. )logJur Ilyeh S�ÓllRD ti .• IrÚlbau. �l;gy köz�piskolai outály 
'feltlkonp'i ü��a. Rér\'l�nyek II láloralJRujbelyi kir. tornhly!lztlk 
elnökébo7 1 !I(lS. l;"i jnniUfI hó :1�.iJ:". 

Lovaglási jutalomdij. 
A m. kir. IL számu csendórkerlilet allományábaD . 

Ráthori JÁnos őrmester l darab, 
. 

A m. kir. nl. sz. csendörkerület ál1ománvábnn: 
Xémelh János ez. őrmester, Almási Kliroly csendőr 

oz. örsvezetó. Zillgay Gyula járá-sőrmester, !(rojl'.'iOlJic.'i 
János és Juhos I\ároly cz. öravezetök pedig l'gyenll.ént 
3- :J drb 1 0  koronás aranyból álló lovaglási jutalom. 
dijban reszesittettek. 

Két irnoki 1UJá.s JI budBpf�1i kor. �!I yú,ltólur\,:n)·f;zékn,"1. Fi. 

zetéll I'I',tlékk:l.1 l Hl(l koronu. I.akjl':llz fiOO korOll8 . .\llIgyRr n�'eh 
!Izóban �Io; irlÍ.",ban. H llrom luni próbUllv.olgó.lRt. :\".iflY kuzt:pillko. 
IR i  osztfll:-.·. JUr".ényC'k II lmdal'C'f;!a ).:(OreIlk. ';11 ".{IiIt'Jlorn:uyut'k 
elnök{'!J(>l. 1 �!o8. ó\,j juniu8 h6 :!;-,.ig. 

Egy irnoki állá.e a Dez�idori kir. járnsbirósJi/:lltil. Fizetés p,·.tMk. 
!;nl II-Of/ karOlJU. Lalq,,:nz :1011 kor(lun, l'lIfOUOg ft toru":sTootbelli 
laká�. )Iagynr Dyeh' �zóhan ,., itú.!>oh:,n. hfJzlulóSJigi orvosi hi. 
zQnyit,·úny. N�g,\" kiJzépiskolai ofll'ltily. Telokkouy\i \""Í'.�J:"a. lü1r
H'nyC'k n gröri kir. ton�n�lIlfk c)naktllu-z I!I(� .... ""i jllniulI hő 
1:J·ig. 

Névváltoztatás. 

A m. kir. III. sz. csendórkerület állománYában : 
Xokmil' János csendőr családi nevet, n "mo kiT. bel. 

ügyminister urnak 1 908. évi április hó :!fi-án kelt 
:·H 15B/V[-n. sZlÍmu engedélye a.lapján • Várod i. ·  ra 
változtatta. 

Egy II out. badaeregazol;a.i álláa a k6�zcl.'i kaloDai aIreil. 
iskolánA!. rizeti� tn"'/I korona. �zaLi\lyllzem IIZ.AlI8l1i1!otmény 
I:!O korooa egYC'Drubhati PI t1�k t'l-'y$lflr s lUiodcnkorrn, IZol 
gálah ruha beszerzése. A u";mel n) oh'lIrk eltll(t'ud6 tud,j fl iráh 
blln él'i ohuíl!>oball, tclje!'l lest! ":p�':g. Uolzttilk '·sl./'.'· llJa:..':-,·nr állam 

polgár�ág. Három ba\'i próba szolgálni. Haunálhot6slíji' Ininl wU. 
.ogtd (IfiborunR) ts ruüEiut6�z. I\én ényok I 'lU .... ,:yj jnlill� b,� 
I:;-ig a kchzél{i katonai IllreAli!lkola l'ornncBnok"A:,:8hoz. 

A m. kir. V[U. sZ. caendörkerület állomRnyában : 
Nyegruc; 'fitugz pr6bacsendör, családi nevet ll. m. 

kir. belügyminister urnak 1908. évi április hó 27.én 
1767G'VI-s. sz. alatt kelt engedélye alapján I .�':{/bd.�ra 
vrUtoztl1ttn.. 

Egy irnoki állAs a budapo!iti kir. ton{.oyu:éknél. Fiu.t'!1I p61 
h:kksl 1 100 koronn. Lnkpénz liO(I korooa. :\I1Iji'."llr ny ah' Fzóbon 
�B iní.sbalJ. :Si>gy kÖlIépiskolai ontily, 'l'elokköu:-'Ti \'izlI,I;'/I. J\:ár 
\"{�uyek ll. l.olldapssti kir. tOf\'�nysz�k e!nöklihez 1911:<1. é"i JUDiuM 
bó 17·ig. 

Kakas Lajos csendőr, családi nevét, II m. kir. bel
ugyminister urnak 1 908. évi április hó 24·en kelt 
34593/VI·a. számu engedélye ala.pján af(oIO:SI,ri"i.ra 
változtatta. 

i\hil'Csdn 'rraudafir csendór, családi nevet Q. m. kir. 
beliigyminister urnak 1908. évi április hó 2i ·en kelt 
1 5430:!/VI-a. Azámu engedélye alapján - Me:ei'-re lfru
toztattn. 

Házusságra léptek : 

A m. kir. 1. sz. osendórkerület állományába n : 
[(opac; Dénes cz. őrmester, J(,;n.'la Erzsebettel, 1908 

máj. to-én, CsikdelnEin. 
A m. kir. IV. sz. csendórkerület állományábnn : 
J"kabovics Ábrabám cz. őrmester, Fned Zálival, J 908 

mt\j. 1 9  ón, KeczerpekJénben. 
A m. kir. V. BZl1mll csendörkerület állomé.n,rábn.n : 
JlfclI.'Ihárl IstvlÍn örsvezetö, özv. Tóth AndTli�nó szül. 

Val'zlfÍll Juliannó.val, 1908. évi május bó lB·an, Nagy. 
eallón. 

Szabd Simon Zsigmond cz. őrmester, Hib,,!a Aure
liávnl, 1 908 máj. IG·ou,  Mocaollokon. 

S:edlrík li'erencz örsvezetö, Júí.'Szldc;/."!I MlÍrinvnl, 
190� mAi.. 9-én, Erdöközön. 

A m. kir. VI. SliL csendőrkeríilet nllomnnYllbnn : 
Vámos ,József ez. őrmester, fIajmilllcJ' ,JozeCtiv!\I, 

1 908 wlí.j. 12·én, Villltnybau. . 
Pil/tcl' Sándor öUlvezetó. Elidl'I'''Y EmiJiti.vo.l, J 90S 

május fl én, Szilflnrkánybnn. . . 
ltCiftT Iatváo CI'.. örsvezetó, fbil: AIOIzu\vnl, 1 9115 

okt. 29· ón, Nagyfalván. . . 
A m. kir. VllI. Bzú.mu cSflndörl\Orultlt állomllnyábno: 
flodd Foreooz örsvezetö, /lOlI/cill Erzsébettel, I !)O� 

ápr. :!I -ón, Gyürón. 
.. Raqosi FerencI'. örsvezeto, A"ohlmantl Morilival, 190H 

ápr. :! l ·dn. GJulán. 

1 ntmosu>ri állá.a a :\lárwal"os ülrweg)"c tónónyhal.Jstl.gJlnlí.! 
181lklw. 1·'iz(>It:� 1000 koronn. J.akp(.l1z 200 koronn. Uli�tllltí.oy 
250 koroDa. l\ÍBgrar oJolv �l"lbttll es lfli�bnn. l"twollfo.ri \"Ízsgll 
vagy taufol:-,'om. Egy i�oiglelles IIzolgálot. KénJnycll JI .\IArmo. 
rOli "árllJt'l!ye olilo;pálljáboz J �". thi juniuA h,', I�.ig 

Egy írnoki 4l1tis a wi.�kokzi kir. ügJ{.�.utlgU.:J. Fizelt!!I pótlék. 
kal Boa korona. LOápénz 4:?O koroO:I. )IaJ.l")"nr Dych' �.t:óban é� 
ici .. ball. Hnl haYÍ oldzeto!i próba"zoluálat �égy kozépillkolai OBE 
hil)". ŰA'yéllu�:.:í iigykou,]tsbell , ,,ló jórtlllllllÍl{. I\Óf\éD�'ok 1\ lUis. 
kolezi kir. ugp:silS(:ghBZ I !Hl.�. t:, i jlllli1l1 hó 1 �.iA'. 

Egy gépészi állás a hujmú�kéri hul-rstlgi 16\'6iNkola közpooti 
ord6telep�n�1. FiztIlt:s !160 koroon, aj 1441 koronIt tizoh:81t.l jár'1 
I.  fileM,i oti.t:llÍlyba "'016 eI6Iéplelt:�i \·sromtillyu)"RI. uabály�lBrl1 
ln.ki1Jetmén:-.·, I :W koroDa <,s,,"onruluíznli pólh:k egYlIlorsmindoo. 
korra R7.olgAloti rllh,hal Lellzerzé"óre. �tlwot uyeh' nóbau ':11 
i r/laban, II i'lzú,molá" t('Jjoll ilIUlorete. VizF-gli�ott mlő é� gép kezelő. 
.\ g6pészot é� eloktrotechnika illmeroto. A �épllr.l'llJ n'ztlttltit1bf'1I 

"aló Rlknlmnssl4c. Il magyar nyeh iRDlertlto. l\tlrrónyl'k I �'OS. Ihi 
jllliulI hó l·ia a wiolJj kalollni nH111zaki uizott�t'tghoL 

Egy bivatalllZolgai áUá.8 II IltI:.:yszolloni kir. tornluyllzllkllól. 
1;'iBOt�1I JI�',tltlkkBI j(HJ koronA. LnkptÍlu 'HHMkknl '1f'H1 kOlOIJR. 
lluhnilltltllltÍlly lOu k(lrlllln.. i\1"�.\lIr u .... oh· IIz,"·bnn tÍ!!. irli�l"ul. 
Ntlmot (15 l"OlUtÚl nyohi!'lUorol. l\�nt;lIyl'k II 1l4{::-" llrel'(lni kir. 
liJn'óuJ"ltÍk e'lJöh�llO.r. 190 .... thi JIUlÍUII hó �S iK. 

Egy hivata.lszolgai t\lló.s fl ti�:mfllrtJtli kit. jli.rli'lbirJIIIlguá1. 

Juhri ... : Istvan örsvezető, Rihari RoziolLmi, I !)O� 
mllj. D·lÍn, Piispöklndánybao. 

Fi�ot,\. pMI.-Ikkal liOU korona Lakl'ÓIIJt pótl!"kk"l hU kONna. 
HuhuilluttuÓI1:-" JOn korolln. :\Ia;,:ysr Ilynh' 8.nbRn ,', irru.l"ul. 
lülnt.Íllyuk Rl egri kir. tönt1oys/ . • ik alnökl';!; I!l(l..'i jlllliulI : U . ig. 

Egy hivo.Wuolgni álMa or. aran:-"olllllflrJti UL kir. R,l.)hi'"htl. 
1161 \ ,.It�· ti.lbC'!y(lZl:S ollol,\n Ra luntlyo,"wnróli P{.llluJ:.\"igil.lgllttílllg 
koruloMhou lIu\oll.lOl. FizotloS hOt) knrOIlIl. 'l'arUh�·81t.lhulli IlIk,\�. 
Huhnill(,twt.ll1�· lill korooll. :\JaS:-"lIr 11:-.<,1\' atólt"n �9 irádu\U. 
lirln"'Il�'ok nz aranyosmaróti nU1C{)"nr kir. I't·I:Uji'yrKlllJl"ut.l8.l\lrbol 
I!m�. ,"vi junillll hó :1�·ig nyujltuHl,jk ho. .\ ktln óuybon h"li\rll' 
!Ottll" IJwlZit,lolont16. ho/ol:-" nll!Hl.u nz UJ\U:-"oRIlH\nlti \'111).' máR 
ilJ ónáNrIt i� \onatkotik 
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tJ V,sJr- k fl.DDel!lllpo"O� mijol 
3-tól kijdtkrdlk 

f) Yu'r- '- iiDfltplllp�knn mAjD' 
li-lii1 Lf".LIrM11 ulplembu 13-1jl: 
kinltbdlk. ') 'Yuh- " UOD�pD.pokoo m'JII. 
li-l/a iú1.lWGlk 

'j l'Cluon}'\6' Wltnijli , •• k J uni.1lI 
l_túl lu,UuUil 31-Ip; ilJt.lektdli . 

II ,\hntleCl Keddeo. ulllllrtbkóo " 
U.J'IIII.nO kntllkl'dlk 

II )lJDd'D lurdh h �tortlbltlJn 
hll.k"M 

1 !JUts. juniu8 7. 

! ! Csendőrség előnyben részesül ! !  Vászon zubbony . 
V ászon nadrág. 

Kúlönféle minöség. 
G E R Ő  ALADÁR 

Csendőr-ing 
Csendőr-alsó-nadrág. ---

Kűlönfele minöség. 
AI' j ('(/ y�:é/.· b,; I' 111 1' JI t PHP II Budapest, VI. ,  Szerecsen-utcza 41_ sz_ PoutOH éH (//I()I'� eli ut,. 

VÁ R N AY r 

e s  F I A  
= B U D A P E S T, = 
V I . , liszt Ferencz-tér 9. 

könyvnyomda, könyv-, papir- és i rószer- kereskedés,  a 
- csendörségi h ivata los nyomtatványok legnagyobb 

m a gyar 

ra ktára. 

"'Jll/Jlwh. It'pélllll/l/ro". illU/I.Ollyuel, és iró.�::l'r('/, eius vá/ns:lékbrlll . 

kir. 

-
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